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Kommende Kommende DCK’ere!!DCK’ere!!
DCK i Bella Centret 2009



HUSK!!!HUSK!!!

 Forsidebillede:

Vejret er lidt ustadigt, vinte-
ren med sne lader i skri-
vende stund vente på sig. 
Dette er dog ingen hindring 
for klubbens mange gar-
vede campister, der ikke 
opfatter denne årstid som 
en hindring for at udøve 
campinglivets mange glæ-
der, vi er jo alle medlem-
mer af klubben: 

– for folk på farten – hele året 
Der er, når dette blad læses, en del af medlem-

merne, der opholder sig på skitur i Østrig, andre er på 
vej til det årlige “samermarked” i Jokkmok eller må-
ske på skitur i Sälen – begge steder i Sverige. Ganske 
mange andre har valgt varmere himmelstrøg i Spa-
nien.

Andre af klubbens mange medlemmer har begyn-
dende kriblende fornemmelser for den kommende 
sæsonstart. En følelse der meget nemt opstår, når 
de går rundt og ser på de mange flotte nye camping-
vogne og det megen forskelligartede udstyr, der 
netop vises frem nu. Bella Centret har netop afholdt 
Camping 2009 udstillingen med stor succes, ligesom 
der er ganske store forventninger til udstillingen Ferie 
for Alle 2009 i Herning, her i slutningen af februar.

Vi er også nået til den tid af året hvor kredsgeneral-
forsamlingerne og lidt senere landsgeneralforsamlin-
gen finder sted, og det er netop her, at pligten kom-
mer ind i billedet. Medlemmerne har ved disse sam-
linger pligt til at komme med deres mangeartede le-
gitime ønsker og synspunkter og her ved dialog få 
dem afprøvet – disse samlinger er netop de rette 
fora.

Herefter kan klubbens mange folkevalgte og demo-
kratisk valgte medlemmer arbejde videre med de 
mandater, de her modtager til medlemmernes og 
klubbens bedste. Dette blot lige for at erindre nogle 
om, at I har de bestyrelsesmedlemmer, I har valgt, 
sådan er og bør den demokratiske proces fungere.

Så derfor lyder opfordringen 
– mød frem og brug din demokratiske ret

Med venlig campinghilsen
Tonni Hansen, næstformand

DANSK CARAVAN KLUB
SEKRETARIAT:
Jørgen Friis
Havremarken 27, 4140 Borup
Tlf./fax . . . . . . . . . . . . . . 7022 0522/7022 0524
Giro:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 09 87 19
E-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . sekretariat@dck.dk

LANDSFORMAND & ANSVARSHAVENDE:
Børge Jensen
Vinmarken 16, 2680 Solrød Strand
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4093 7549
E-mail. . . . . . . . . . . . . . .  landsformand@dck.dk

LANDSKASSERER:
Bodil Brohus
Acacievej 33, 4600 Køge
Tlf./fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5626 7901
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . landskasserer@dck.dk

REDAKTION:
Anne Bach 
Nymarksgyden 56, 5474 Veflinge
Tlf/fax. . . . . . . . .(Først efter kl. 14.00) 6480 1415
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2078 2588
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . appendix@dck.dk

ANNONCEEKSPEDITION:
Jonna Gustausen
Rebildparken 31, 9220 Aalborg Ø
Tlf./fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9815 2208
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annoncer@dck.dk

GRAFISK PRODUKTION OG TRYK
Strandbygaard Grafisk a/s
Trykkerivej 2, 6900 Skjern
Tlf.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 800 700

Afleveringsfrist blad nr. 3 - 2009
Den 4. februar 2009

Afleveringsfrist blad nr. 4 - 2009
Den 4. marts 2009 

Diverse indlæg i bladet er ikke nødvendigvis 
udtryk for landsstyrelsens holdninger. Redaktio-
nen forbeholder sig ret til at redigere og/eller 
forkorte samt undlade indsendte indlæg.

Medlemsorganisationer.
APPENDIX: ISSN 0906 - 7116

Sæsonen er begyndt – 
pligten står for døren!

Camping i Bella 
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DCK til Paris i påsken
Vi har sammensat et program, der tager 
hensyn til dem, der har været i Paris før, og 
til dem der er der for 1. gang.

Programmet lægger op til, at man kan 
lave noget på egen hånd hver 2. dag.

Sørg for, at læse om Paris inden, f.eks 
Politikkens forlag “Turen går til Paris” er et 
godt værktøj. Vi camperer på pladsen Inter-
national de Jablines, side 168 Camping 
Cheque 2008. 

Pladsen ligger i et stort sportsområde, 
der ligger 30 km fra Paris. 

Alle pladserne er ca. 100 m2 og er med 
strøm. Der kan betales med Camping Che-
que.     

Man kan få yderligere oplysninger på 
pladsens hjemmeside: 

www.camping-jablines.com.

Campingpladsen kan byde på næsten alt. 
Den er flot, plan og i det hele taget en af de 
bedste pladser, vi længe har set. Den ligger 
tæt på Disneyland og på Asterix Park. Håber, 
at det kan lokke et par børnefamilier med.    

Man kommer til Paris ved at køre 15 
min. i egen bil til en gratis P- plads ved RER 
stationen TORCY, eller endnu bedre ved 
centeret Carrefour. Herefter går man 5 
min. til stationen. Man tager RER toget i 30 
min., så er man på Metro Stationen Las 
Hellas midt i Paris.

Alt dette får du for en pris af kr. 750,- + 
overnatning direkte til campingpladsen.

Først til mølleprincip, dvs. når du har ind-
betalt kr. 750,- på DCK’s konto, er du til-
meldt. Det er altså ikke nok at tilmelde sig, 
man skal også betale, før man er sikker på 
en plads. Husk at skrive Påskestævne og 
DCK nr.

Vi har 35 pladser til rådighed. Du kan 
tegne rejseforsikring.

Kontoen er Nordea Reg. Nr. 2267 konto 
nr. 8970 789 155.

Tilmelding på www.dck.dk eller til 
DCK 3381 Inge og Jens Christiansen på 

tlf. 2811 1893

Den 5.-11. april 2009

46
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Har du lyst til at tage på cam-
pingtur til England, har du nu 
muligheden, for DCK arrange-
rer fællestur til det 75. FICC 
Rally.

Vi synes England er et over-
set campingland, måske fordi 
det er så dyrt at komme der-
over, og så kører de i den “for-
kerte” side, men nu er muligheden der, og 
vi har fået oplyst at det vil kunne opnås en 
betydelig rabat på færgefarten mellem Es-
bjerg og Harwich.

Da vi endnu ikke har de endelige priser, 
kommer der mere herom senere.

Vi kan berolige de, der har hørt, at man 
ikke må køre med 2,5 meter brede cam-
pingvogne i England. Vi har undersøgt det, 
og har fra flere steder fået bekræftet at “et 

vogntog, der er lovligt i Dan-
mark, er også lovligt i de øvrige 
EU lande”.

Ipswich ligger ikke langt fra 
Harwich, og der er indkørsel til 
selve rallypladsen den 31. juli 
kl. 12.00.

Det er et internationalt 
stævne, og der vil være mulig-

hed for at møde folk fra hele verden.
Dagene vil være fulde af spændende un-

derholdning, hygge og sportsarrangemen-
ter.

Se mere om programmet på www.
ficc2009.com

Da fællesturen endnu er i “støbeskeen” 
er dette blot en appetitvækker. Vi vil lø-
bende komme med informationer.

Kreds Sjælland

Den 31. juli til den 9. august 2009 
i Ipswich, Suffolk, England

Det 75. FICC Rally  75
th

FICC RALLY

2009
TRINITY PARK

IPSWICH  ENGLAND
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 Bakker – Rold Skov – åben hele året!

tlf. 9839 1110

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Samarbejdsplads 15%

Tlf. 9888 4433
www.gronhoj-strand-camping.dk



KABE er den ultimative helårsvogn for dig, der værdsætter kvalitet i tilværelsen. Også når du 
holder ferie i din campingvogn. Alt går op i en højere enhed: Der er varmt og lunt inde, når det er
koldt ude. Og køligt inde, når det er varmt ude. Det, der møder øjet, er lige så velgørende - både
inde og ude. Et klassisk eller moderne miljø - tekstil eller læder. Valget er dit! 

Vil du vide mere, så gå ind på www.campingroyal - eller spørg en af de stolte KABE-ejere, der har
gjort KABE til Danmarks mest købte helårsvogn de sidste 11 år i træk.

E L S K E R  A L L E  Å R S T I D E R

FORHANDLERE:  

Flere fordele end i banken

Aabybro Camping & Fritid 9824 4800
Bije Fritid & Camping, Helsinge 4879 3110
Biler og Campingvogne Stenseby, Bornholm 5648 8365
Campinggaarden, Ormslev, Viby J. 8628 3566
Camping & Fritid Fyn, Odense 6597 2040

Camping & Fritidscenter Horsens A/S 7575 7174
Camping-specialisten.dk, Herning 9712 5366
Caravan Centret, Nr. Alslev, Lolland 5445 7879
Lunderskov Camping 7558 5400
NH Camping, Rødekro 7466 2363

PJ Caravan, Roskilde 4675 7129
Slagelse Camping og Fritid 5570 0020
Top Camping, Køge 5665 4272
Vestjysk Camping Center, Holstebro 9743 2211

Camping Royal
Kvalitet kombineret med generøsitet

www.kabe.dk – hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbreve

- vi bestræber os lidt mere

Besøg 
os også på:
Ferie for Alle

Herning Messecenter
20. - 22. februar.



Fælles Nordisk    
HØSTTRÆF 2009

Det Fælles Nordiske Høsttræf som i år bli-
ver holdt for 7. gang, har i de sidste to år 
haft base på en campingplads “langt ude 
på landet”. Det har vi ændret på i år, så 
årets Høsttræf bliver en storbyferie, nær-
mere bestemt Østrigs hovedstad Wien. 

Træffet afholdes i uge 38 i perioden: 
Den 12.-19. september 2009.

For de fleste er Østrig kendt som landet 
med alperne. Men Østrig består af mere 
end fantastiske bjerglandskaber. Her ligger 
også kulturbyen Wien, der er kendt for dens 
historiske arkitektur, cafékultur og berømt-
heder som Strauss, Mozart og Beethoven, 

der alle har haft deres gang i byens kon-
certsale og psykoanalysens far Freud.

Valsebyen Wien ligger i den nordøstlige 
del af landet ved floden Donau, der har sit 
udspring i Sydtyskland, hvor den fødes af 
de to mindre floder Brigach og Berg. Donau 

er 2.860 km lang og passerer 10 lande før 
sit udløb i Sortehavet.

Wien er en af de smukkeste hovedstæder 
i Europa med ca. 1,7 mio. indbyggere, hvil-
ket gør den til den 10. største by i den Euro-
pæiske Union. Desuden huser byen kendte 
bygninger som Stephansdom, slottet Belve-
dere og kejserpalæet Hofburg samt parkom-

rådet Prater. Wien er den eneste hovedstad 
i verden, hvor der er kommerciel produktion 
af vin inden for bygrænsen.

Historisk set er den indre by dateret til-
bage til den romerske tidsalder, hvor Wien 
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For wienerne blev kaffen hurtigt en popu-
lær drik, og i dag er det utænkeligt at fore-
stille sig Wien uden alle dens caféer.

Wien har et omfat-
tende og effektivt 
transportsystem af 
busser, undergrund 
og sporvogne, men 
man kan også opleve 
Wien på første klasse 
ved at hyre en Wie-
ner-Fiaker. 

En Wiener-Fiaker 
er en åben heste-
vogn med kusk (ofte iført en bowlerhat), der 
fungerer som taxa og kan tage dig med 
rundt i Wien. 

Så hvis man vil have en yderst afslappet 
transportform i ferietempo, hvor man sam-
tidig oplever storbyen på nærmeste hold, 
skal man ikke holde sig tilbage for at hyre 
en Fiaker. 

Husk lige at spørge om prisen først – stil 
og klasse kommer sjældent gratis – selv 
en kort tur kan koste mange penge!

Som et alternativ har Wien et net af cy-
kelstier. Med en cykel rejser man hurtigt, 
men stadigt langsomt nok til at nyde Wien’s 
seværdigheder.

Prisen for dette arrangement samt hvornår 
tilmelding kan ske, vil blive bragt i et se-
nere nummer af Appen-Dix.

DCK 1254 Inger & Jørgen Friis

var en romersk fæstning og blev i 2001 af 
UNESCO udpeget som en del af verdens 
kulturelle arv.

Østrig er kendt for sit gode øl og den 
næstvigtigste drik efter vin. Der findes 
mange bryggerier rundt i landet og alle 
østriger har deres egen favoritøl, såsom: 
Gösser, Stiegl, Zipfer eller Ottakriger, der 
kommer fra det største 
bryggeri i Wien, for blot 
at nævne nogle få øl-
mærker. Østrigerne drik-
ker gerne øl til maden, 
da øl også er en sel-
skabsdrik. 

Det østrigske køkken 
har på grund af landets 
historie fået stor inspi-
ration fra Ungarn, Bøhmen, Italien og Frank-
rig. Gennem den traditionelle regionale ko-
gekunst fra forbundslandene, er køkkenet 
meget alsidigt. Typiske retter er Wiener-
schnitzel, Brathendl (panerede stegte kyl-
lingestykker), gullasch og fiskeretter som 
karper og foreller.

De søde retter som Sachertorte, Apfel-
strudel og Kaiserschmarn (en tyk pande-
kage med rosiner serveret i småstykker 
med puddersukker) er alle kendt uden for 
landets grænser.

Mange mennesker ser 
kaffe som en varm drik, 
der er nødvendig at ind-
tage om morgenen for at 
komme i gang med da-
gen, men i Wien tager 
man kaffe meget seri-
øst, og intet besøg i 
Wien er fuldstændigt 
uden et besøg i en af 

byens mange caféer. 
Kaffebønnen kom til Wien med tyrkerne, 

som belejrede byen i to omgange i 1500–
1600 tallet. 
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I forbindelse med omtalen af dette arrange-
ment i sidste nr. af Appen-Dix, manglede re-
daktionen oplysninger omkring festaftnen.

• Festaften lørdag den 21. februar 2009
• Tid kl. 18:30-24:00
• Hovedbygningen, indgang Vest, 1 sal
• Kl. 18:30 spisning med “dinner musik”
• Kl. 20:00-24.00 Live-musik
•  Pris kr. 225,- 

(buffet kr. 175,- – entre kr. 50,-)
• Børn (2-12 år) ÷50%

Bindende tilmelding med betaling af delta-
gerafgiften kr. 525,- fra fredag til søndag, 

samt evt. betaling af deltagelse i fest-
aftnen, skal ske senest den 15. februar 
2009. Husk ankomst torsdag aften koster 
ekstra kr. 125,-. 

Det samlede beløb skal indsættes på 
konto: 2267 - 8471240584 Nordea Bank.

DCK 1645 Lillian og Henning Hansen
Tlf. 4054 3587 efter kl. 17:00

DCK 699 Janne Kroman & Tonni Hansen
Tlf. 8615 2832/2689 6040

krohans@stofanet.dk

Eller på www.dck.dk

Husk tilmelding senest den 15. februar 2009 

Bomose Allé 19  3200 Helsinge  Tlf. 48 79 31 10  Åbent: Hverdage 10 - 17  Lørd. 10 - 14  Sønd. 11 - 16.

BESØG NORDSJÆLLANDS HYGGELIGSTE CAMPINGCENTER

www.bije.dk
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Velkommen til
campisternes paradis
Besøg Danmarks største
campingudstilling og se alle nyhederne.

Campingvogne, autocampere, fortelte, teltvogne,
telte, udstyr, campingpladser, gode tilbud og
Vintercamp bag hallerne i samarbejde med DCU.

Se meget mere på ferieforalle.dk 

Vardevej 1 | DK-7400 Herning | +45 9926 9926 | mch.dk

Åbningstid:Fredag kl. 11.00 - 19.00Lørdag kl. 9.00 - 18.00Søndag kl. 10.00 - 17.00
Entré fra 45 kr.Senior 60+: 50% rabat fredagStore familierabatter 

alle dage



I forbindelse med det årlige landsstævne 
i Bededagsferien, som i år er henlagt til 
Ulfborg, mere præcist:

Vestjysk Fritidscenter, 
Sportsvej 1, 6990 Ulfborg 

afholdes den årlige landsgeneralforsam-
ling.
•  Landsgeneralforsamlingen afholdes 

lørdag den 9. maj kl. 10.00 i hallen.

•  Generalforsamlingen afvikles i overens-
stemmelse med vedtægternes §4.

Mere udførlig information om hele ar-
rangementet under selve landsstævnet 
i de følgende numre af medlemsbladet 
Appen-Dix.

Tonni Hansen
landssekretær

Lørdag den 9. maj 2009 kl. 10.00 

Landsgeneralforsamling

Vi skal med naturvejleder Michael Hansen 
fra Vadehavscenteret i V. Vedsted ud og se 
på sæler.

Vi kører i egen bil til Vadehavscenter i V. 
Vedsted. Her vil Michael fortælle om vade-
havet, Mandø og om sæler i Vadehavet.

Vi tager Mandøbussen ud til Mandø, og 
går de ca. 2,5 km ud over havbunden til 

sælbanken. Da turen er på naturens præ-
misser, er turen ikke egnet for gangbesvæ-
rende. 

Hele gåturen er ca. 5 km.
HUSK: Kikkert og gummistøvler (er vejret 

med os, kan vi gå i bare tæer i vadehavet.
Er vi heldige kan vi også opleve sort sol.

Det endelige program og priser kommer 
senere i løbet af foråret. 

Vi glæder os til at se både børn som vok-
sen.

DCK 2457 Pia, Keld, Trine, 
Naja og Sille Brammann

Sælsafari til Mandø
Fredag den 25.-27. september 2009 på 
Ribe Camping, Farupvej 2, 6760 Ribe
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Velkommen hos Antons Camping

www.antonscamping.dk

Stort udvalg af 
nye og brugte vogne, 

fortelte, telte, 
udstyr og tilbehør

Falkevej 1 - Videbæk - Tlf. 97 17 13 79

Nyt fra sekretariatet
Orientering til medlemmerne

Det er ikke kun julegaver der kan byttes. 
Har du papir-cheques liggende, og der 
står 2007/2008 på dem, og du ønsker 
at fortsætte med papir-cheques som 
betaling, kan du gøre følgende:

Ombytning: Send dine udløbne che-
ques til: Camping Cheque (se adresse 
nederst). Du behøver ikke udfylde alle 
dine udløbne cheques, men vedlæg blot 
navn og adresse. 

Du vil herefter modtage nye cheques 
med posten efterfølgende. 

Bemærk 1 cheque vil være fratrukket 
i gebyr for ombytning og forsendelse.

• Send dine cheques til:

Camping Cheque Scandinavia
Vonsildvej 19
DK-6000 Kolding

•  Ombytningsservice sker kun 
indtil den 28. februar 2009.
OBS! Hvis du er Gold Card medlem, 
kan du benytte dig af ombytningsser-
vice helt frem til den 31. marts.

•  Efter den 28. februar kan udløbne che-
ques desværre ikke længere byttes.

•  Du kan kun bytte Camping Cheques 
fra 2007/2008. 

•  Er der spørgsmål til denne ombytnings-
service, så skriv til: campingcheque@
ccd.dk eller ring på tlf. 7550 8222.

OBS! Du kan også aflevere dine gamle 
Cheques til Camping Cheque Scandina-
via på forårets campingmesse i Herning 
(følg med på hjemmesiden for datoer). 
Så registrerer de ombytningen og du 
sparer portoen.  

Gold Card’et vil du på messerne 
kunne købe til en særlig messepris.

Sekretariatet har netop fået de nye 
Camping Cheques for 2009/2010 leve-
ret, som kan købes for kr. 108,- stykket 
inkl. forsendelse.

Jørgen Friis
Sekretariatet

KØB - SALG - BYTTE
10.000 kvm med nye og brugte campingvogne 
samt autocampere - Værksted, telte, tilbehør m.v.

Åbent alle ugensdage!

www.cars-caravans.dkwww.cars-caravans.dk
Hovedvejen 19 - Middelfart - Tlf. 64 400 390

(Fyn og Trekantsområdets campingforhandler)
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Mosvigvej 21 · 6093  Sjølund 
Tlf. 75 57 40 45 · Fax. 75 57 43 45

www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk

Tillige hermed holder kredsen fødsels-
dagsstævne fra den 27.-29. marts 

1  Kreds Jylland indkalder til kredsge-
neralforsamling i Give den 21. marts 
2009. Mere i næste nr. af Appen-Dix.

samme sted. Se indbydelsen i Appen-
Dix nr. 3, martsnummeret.

2  Husk ministævne på Give Camping 
den 20.-22. marts. Mere i næste nr. 
af Appen-Dix.

Kreds Fyn, lørdag den 28. marts 2009 på 
Tårup Strand Camping 

Kredsgeneralforsamling 

Kredsgeneralforsamling 
Kreds Jylland, lørdag den 21. marts 2009 på 
Give Camping

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

Tlf: 7588 3575 - www.randboldalcamping.dk
Kom i det Grønne!

Haderslev
Camping Center

Langkær 31 · 6100 Haderslev
Tlf. 7353 4199 · Fax 7353 4198

www.haderslev-camping-center.dk

Med venlig hilsen samt et godt nytår, DCK 2016 Jørn Jakobsen

Med campinghilsen Inge Christensen, kredsformand på Fyn
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Kreds Sjælland, lørdag den 7. marts kl. 9.30 i 
Haslev Hallerne 

Kredsgeneralforsamling 
Kreds Sjælland, lørdag den 7. marts kl. 9.30 i 
Haslev Hallerne 

Sidste års store succes med afholdelse 
af kredsgeneralforsamling i Haslev Hal-
lerne ønsker vi naturligvis at følge op på 
i år. 

Der var rekord stor tilstrømning til 
selve generalforsamlingen, og det er al-
tid rart for bestyrelsen at se medlem-
mernes store interesse for kredsens 
arbejde i det forløbne år.

Mange havde også valgt at deltage i 
selve stævnet, derfor gentager vi arran-
gementet med ankomst fredag efter kl. 
14.00. Udførligt program ved ankomst.

Der er mulighed for udøvelse af flere 
former for sport, til de meget aktive 
DCK’er, boldspild, hockey, badminton. 
Svømning mod betaling.

Aftenprogram 
Forret: Carpaccio af laks

Hovedret: Buffet med 2 slags kød med 
diverse tilbehør

Senere: Kaffe med lidt chokolade

For eventuelle vegetarer vil buffet være 
tilstrækkelig, men ønsker man eget 

“kød” kan det medbringes, prisen på 
maden vil være den samme.
Pris pr. person .  .  .  .  .  .  .  . kr. 195,-
(børn ml. 3-11 år ½ pris) 

Masser af levende musik, der bliver 
rigtig god mulighed for en svingom. 

Medlemmer, der ikke deltager i spis-
ningen, kan deltage efter kl. 21.00.

Selve generalforsamlingen kræver 
ikke tilmelding, men kom i god tid, ind-
skrivningen starter lørdag den 7. marts 
kl. 9.30 i Haslev Hallerne, Sofiendalsvej 
42, 4690 Haslev. Dagsorden ifølge ved-
tægterne – se andet sted i bladet.

Tilmelding til stævnet på nettet eller 
Lene Kontala Nielsen og Per Høegh 

Nielsen, tlf. 2252 7011 
senest den 1. marts.

Stævnegebyr.  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 175,- 
Strøm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.  50,- 

Mad, stævnegebyr, strøm betales til 
konto 2267 - 8970 789 155 senest den 
1. marts. 

Vel mødt 
Bestyrelsen
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Kreds Sjælland, lørdag den 7. marts kl. 9.30 i 
Haslev Hallerne 

Kredsgeneralforsamling 

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning fra kredsformanden.
3.  Kredskasserer fremlægger det af 

kredsbestyrelsen aflagte årsregn-
skab til godkendelse.

4.  Kredskasserer fremlægger det af 
kredsbestyrelsen udarbejdede bud-
get for det kommende år samt det 
reviderede budget for indeværende 
år til godkendelse.

5.  Årsberetning og regnskabsaflæg-
gelse fra udvalg under kredsen.

6. Indkomne forslag.
7. Valg af kredsformand (i ulige år).
8.  Valg af Kredskasserer og et besty-

relsesmedlem (i lige år).

9.  Valg af to bestyrelsesmedlemmer (i 
ulige år).

10.  Valg af to suppleanter til kredsbe-
styrelsen (for et år).

11.  Valg af to regionsrepræsentanter 
pr. region (for et år).

12.  Valg af to revisorer og en revisor-
suppleant (for et år).

13. Eventuelt.

Kredsen byder på kaffe og rundstykker. 
Der kan også købes øl og vand.

Tilmelding på nettet til weekenden med 
musik og dans lørdag aften.

Vel mødt 
Bestyrelsen

Campingplatz Jarplund
24941 Jarplund · Europastraße
Tel  0461/979024

Internet:
www.campingplatz-jarplund.de

BÜRSTNER . SPRITE . WILK . BEYERLAND . KABE

www.vest jyskcamping.dk

VESTJYSK CAMPING CENTER
SIR - 7500 HOLSTEBRO · TELEFON 97 43 22 11

Velkommen hos VESTJYSK 
CAMPING CENTER

– vi gør drømme til virkelighed

Ørneredevej 35 . DK-8270 Højbjerg . 86 27 02 07
www.camping-blommehaven.dk . www.dcu.dk

Pladsen er åben i perioden: 24. marts - 21. oktober 2007
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SAFARI CARAVAN
Danmarks største campingcenter med 7000 m2

indendørs udstilling med alt til camping og fritid!

Cabby er kvalitet 

- livskvalitet.

Sikkerhed og 

komfort i højsæde.

- Som du ønsker.

-  Mere end 45 års 

erfaring.

-  Bedste vintervogn 

til prisen.

Hymer Touring 

-  den perfekte 

aerodynamiske 

rejsevogn. Design 

med hævetag

- SKANDINAVIENS STØRSTE CAMPINGCENTER...
GIMSINGLUNDVEJ 2 . STRUER . TLF. 9684 9100 . www.safari-caravan.dk

Åbningstider: Hverdage kl. 9-17 . Lørdag og søndag kl. 10-16

Dit camping og fritidscenter NR. 1

AUTOCAMPER 

- Tysk topkvalitet 

med spændende 

indretninger

- Stilfuld elegance i højeste kvalitet.

- Når kun det bedste er godt nok.

Dethleffs - en ven af familien...

Tysk kvalitet 

- stort udvalg i senge- og køjevogne.

Kip - visionær desig. Super 

aerodynamisk og fantastiske 

køreegenskaber...

Den ultimative rejsevogn.

- SKANDINAVIENS STØRSTE CAMPINGCENTER...
GIMSINGLUNDVEJ 2 . STRUER . TLF. 9684 9100 . www.safari-caravan.dk

Åbningstider: Hverdage kl. 9-17 . Lørdag og søndag kl. 10-16
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Usikkerhed 
I CAMPINGBRANCHEN

Bankerne kalder camping “højrisiko-om-
råde” og er meget tilbageholdende med 
at deltage i finansieringen af nye camping-
vogne og lån til forhandlere. Finanskrisen 
har foreløbig kostet fire danske forhand-
lere livet, og flere ventes at følge efter.

De fire er Fredensborg Caravan, HD-
Camping i Børkop, Alph i Roskilde og Århus 
Caravan.

Bunden er endnu ikke nået, lyder dom-
medagsbasunerne blandt campingbran-
chens topfolk.

Mange forhandlere ligger nemlig inde 
med betydelige lagre af sidste års model, 
som enten overvintrer eller måtte sælges 
til stærkt reducerede priser. De skal nu 
bruge ny kapital til investeringer i de nye 
2009-vogne, og flere har vanskeligheder 
ved at få finansieringsinstitutter eller kas-
sekreditten til at slippe kronerne.

Med hensyn til de mange, der har købt 
en Adria, LMC, eller Knaus gennem nævnte 
forretninger, gives følgende råd.:

 
Hvorledes er jeg stillet?
Kan jeg få pengene igen?
 

Hvis du har købt en vare i en butik, som 
går konkurs, og du vil have den byttet eller 

have pengene igen, er du som hovedregel 
stillet meget dårligt. Du kan altid anmelde 
kravet i konkursboet, men igen skal du 
være meget heldig, hvis du får noget ud 
af det.

Du kan dog undersøge, om der er en 
selvstændig garanti på varen som for ek-
sempel en fabriksgaranti. Så kan du nem-
lig gå til producenten og forsøge at få pen-
gene retur. Hvis butikken er medlem af en 
brancheorganisation, kan du undersøge, 
om de har en form for garantiordning.

 
Reklamationsret
Går din varer i stykker, har du ifølge købelo-
ven to års reklamationsret. Som udgangs-
punkt kan du kun klage over fejl på varen, 
som var der, da du købte den – eksempel-
vis fabriksfejl. Men dine rettigheder tabes 
som i de andre tilfælde, hvis virksomheden 
går konkurs.
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Mærker der er ramt
KnausTabbers Gruppens insolvens er endnu 
ikke på plads, og en løsning har lange ud-
sigter. I hvert fald er der stor usikkerhed 
om produktgarantien og reparationer af 
allerede købte Knaus campingvogne. Vi 
anbefaler at afvente situationen til Knaus 
Danmark informerer. Dog kan der skaffes 
reservedele til KnausTapperts produkter, 
og de fleste dele er Knaus i Jandelsbruun 
lagerførende med. Andre dele kan rekvire-
res fra underleverandører. Kunderne skal 
blot henvende sig til en af Knaus’ danske 
forhandlere.

LMC
Münsterlandsforeningen melder ud, at 
LMC forhandlerne er behjælpelige såfremt 
der garantimæssige spørgsmål. Münster-
landsforeningens formand, Karin Ras-
mussen, kan træffes på Jersie Strandvej 

88, 2680 Solrød Strand, tlf: 5614 3355, 
info@oecc.dk

Adria Danmark er behjælpelige med ga-
rantimæssige spørgsmål i forbindelse År-
hus Caravan Centers konkurs. Hvis der er 
garanti, skal importøren oplyses med origi-
nal registreringsattest samt købsaftale og 
eventuelt en liste over reklamationen.

Spørgsmål om garanti rettes til ADRIA 
CARAVAN ApS, Petersmindevej 10, 6000 
Kolding, tlf. 7551 9600, fax 7551 9601, 
mail@adria.dk 

Red.

Salg . Service og reparation . Alt i tilbehør
F-gas installation . Forsikringsskader

Vestsjællands
Campingcenter

Falkevej 9  .  4250 Fuglebjerg  . www.vs-camping.dk

Hverdage 10-17 . Tirsdag lukket . Weekend 10-14

Telefon 5811 2212
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Strudsens æg vejer 1½ kg – eller 
nogenlunde det samme som 25 høn-
seæg. Det skal koge mindst to timer, 
hvis det skal være hårdkogt – 20-30 
min. mindre – hvis det skal være blød-
kogt.

Det er nu bedst at lave omelet af 
det. 1 æg mætter fint 6 personer.

Hvor stort er et strudseæg i for-
hold til et hønseæg?

Hvor meget vejer det, og hvor 
længe skal det koge for at blive 

blødkogt?
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Køb campingvogn  
MED TYSK MOMS PÅ SJÆLLAND

Siden Skatterådet forrige år besluttede, 
at det skulle være muligt for danske for-
brugere at købe campingvognen med tysk 
moms i Tyskland, har flere og flere benyttet 
sig af muligheden.

Hidtil har det hovedsageligt været jyske 
forhandlere, der har tilbudt deres kunder 
alternativet for at spare de seks procent, 
som er forskellen mellem dansk og tysk 
moms på campingvogne. Det forhold vil 
fem sjællandske forhandlere af de popu-
lære Hobby campingvogne nu råde bod på.

“De sjællandske kunder, der har købt 
deres campingvogn med tysk moms gen-
nem en jysk forhandler, har ofte problemer 
med at skulle køre til Tyskland eller Jylland 
for at få lavet service”, siger direktør Jes-
per Behrensdorff fra Bijé Fritid & Camping 
i Helsinge.

Hans firma har nu sammen med fire an-
dre sjællandske Hobby-forhandlere, Køge 
Caravan Center, PJ Caravan i Roskilde, Jy-
derup Camping Center og CC Camping & 
Marine i Slagelse indgået et samarbejde 
med tyske Camp GmbH i Harrislee lige syd 
for grænsen.

“For at Camp GmbH kan levere vogne 
med tysk moms, skal kunden selv hente 
den hos vores samarbejdspartner i Tysk-
land. Men da handlen nu foregår gennem 
os, vil vi yde efterservice på vognene, uden 
at kunderne behøver at tage den lange vej 
til Jylland eller Tyskland”, siger Jesper Beh-
rensdorff og fortsætter:

“Det er selvfølgelig vigtigt, at kunderne 
føler og mærker fordelene ved at hente 
vognen i Tyskland. Når kunden har bestemt 
sig for, hvilken vogn han ønsker, køber han 
den hos Camp GmbH, som udleverer den i 
Harrislee ved Flensborg tæt på den dansk-
tyske grænse. Vognen leveres med danske 
nummerplader indregistreret i kundens 
navn og er klar til at blive kørt til Danmark. 
Vel hjemme igen kan klargøring og al ser-
vice på vognen foregå hos kundens lokale 
forhandler”.

Ifølge Jesper Behrensdorff kan besparel-
sen på en Hobby campingvogn købt i Tysk-
land let løbe op i 5.000 til 10.000 kroner 
eller mere.

Fem sjællandske Hobby-forhandlere tilbyder 

nu kunderne, at de kan handle via Tyskland 

og dermed spare mellem 5.000 og 10.000 

kroner på en Hobby Campingvogn.
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tisk lamel-udtræk, så der for eksempel kan 
blive plads til barnebarnet i midten.

Selv om man udvendigt blandt andet har 
bibeholdt den elegante front, er hele interiø-
ret skiftet ud i forhold til tidligere. Træ-far-
ven hedder Milano Kirsebær og er en anelse 
mørkere end før. Til gengæld er alle bordfla-
der holdt i lyse farver, som giver en behage-
lig kontrast og virker mere elegant og hyg-
gelig. Ud over helt ny gulvbelægning, som 
minder om stavparket er hyndeprogrammet 
opdateret, så der noget for enhver smag.

Og LMC’s designere har fortsat udviklin-
gen af deres lysvirkninger med masser af 
både direkte og indirekte lys. Man har ek-
sempelvis skabt en træramme omkring 
loftslugen med indirekte belysning, som 
der i øvrigt er rigelig af både over og under 
skabene. Lyskontakterne er lavet med flere 
funktioner, så man selv kan skabe de lysef-
fekter, man har lyst til alt efter formål.

Alle modeller er udstyrede med komfur, 
der har el-tænding. Som standard er mon-
teret det sidste DOMETIC serie 8 højkøle-
skab på 110 liter i et elegant sort design, 
og røgalarmen er ligeledes standard.

“Mulighederne er uendelige. Man kan selv-
følgelig få centralvarme, gulvvarme, gasbage-
ovn, 190 liter køleskab og også regulerbare 
hovedgærder i sengene. Der er et utal af pak-
keløsninger at vælge imellem. Maestro er en 
nyhed, der skal opleves live, og det kan man 
på vinterens campingmesser i Bella Center 
og i Herning Messecenter og ude hos for-
handlerne”, siger Tommy Rasmussen. 

Red.

Ny topklasse serie
FRA LMC

Fornyelse er løsenet for succes. Sidste år 
lancerede tyske LMC Caravan den helt ny-
designede modelserie Ambassador i den 
absolutte topklasse. Men allerede nu er 
den populære modelserie udskiftet hos 
LMC forhandlerne landet over.

“Selv om Ambassador var en gedigen 
succes i topklassen, har LMC besluttet at 
udskifte alle seriens seks modeller med 
Maestro serien, som byder på ni forskellige 
og nydesignede modeller. Der er virkelig tale 
om fornyelse over hele linjen”, siger Tommy 
Rasmussen fra LMC Forhandlerforening.

Af de ni modeller i størrelserne fra 510 
til 655 er tre dobbelt akslede, mens tre af 
mellemstørrelserne – nemlig 560, 570 og 
580 – har fået kraftigere aksler fra 1.600 
kilo til 1.700 kilo, så der er blevet 100 kilo 
mere i lasteevne.

Der er selvfølgelig mulighed for at få 
både enkelt- og dobbeltsenge, men med 
Maestro lancerer LMC et par absolutte ny-
heder. I 570’eren er sengene i bagenden 
således hævet, så der under dem er gjort 
plads til en såkaldt hæk-garage. Med to 
store døre i vognens sider er der let adgang 
til at stuve blandt andet cykler og andet 
pladskrævende bagage i rummet. 

Vælger man en model med to enkelt-
senge, kan disse udvides i kraft af et prak-
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Ture under FICC Rallyet
Tur til London fra 08.30-18.00 (TUR 1)
Guidet tur til hovedstaden. Inkluderet i 
denne tur er “Tur til The London Eye” 
og fri tid til sightseeing og indkøb. En 
30 min. “flyvning” i verdens højeste ob-
servationshjul giver mulighed for at se 
Londons berømte bygninger fra oven.

Se mere på: www.visitlondon.com

Tur til Norwich og Wroxham 
08.30-18.00 (TUR 2)
1 times guidet tur til Norwich, hvor man 
kan træde tilbage i tiden, og se byens 
gamle kirker og bygninger. 

Fri tid til frokost. Herefter besøg i 
Wroxham, hovedstaden for Norfolk Bro-
ads, og bådtur på floden.

Se mere på: www.visitnorwich.co.uk og 
www.tournorfolk.co.uk/wroxham.html

Aldenburg halvdags tur (TUR 3)
Besøg i Snape Maltings, der er kendt 
for sine kirker og middelalderbygninger i 
et særdeles smukt landskab. Her er der 
tid til et let måltid og derefter går turen 
videre til Aldenburg og Suffolk.

Se mere på: www.aldenburg-uk.com

Cambridge 09.30-18.00 (TUR 4)
Guidet gå tur (engelsk-fransk tolket). Fri 
tid og en mulighed for at leje en pram 
på floden Cam. Cambridge er en vidun-
derlig blanding af det almindelige og det 
ekstraordinære, en levende by som har 
skabt historie. 

Se mere på: www.aboutbritain.com/
towns/cambridge.asp

Southworld halv dags tur (TUR 5)
Besøg i en gårdbutik og tesalon på vej til 
Southwold. Southworld er en charmedende 
kystby på Suffolk Heritage kysten, med kun 
en vej ind og ud. Med sit arbejdende fyr-
tårn, havn, prisbelønnede anløbsbro, den 
kanonbesatte bakketop og dets rullestens-
strand, er Southworld et femstjernet en-
gelsk tilholdssted.

Se mere på: www.aboutbritain.com/
towns/southworld.asp

London 08.30-18.00 (TUR 6)
En professionelt guidet tur, inkl. cruise på 
Themsen og tid til shopping eller sightsee-
ing. Dette letsindige syn på hovedstaden 
omfatter berømte vartegn og mere ukendte 
områder. Find ud af hvor de rige og berømte 
lever og hør om de begivenheder, der har 
gjort London så bemærkelsesværdig de 
sidste 2000 år.

Se mere på: www.visitlondon.com

Duxford 09.30-18.00 (TUR 7)
Europas første flymuseum huser også en 
af de fineste samlinger af tanks, militær-
køretøjer og maritime udstillingsgenstande 
i landet. Denne berømte arv fra 1. verdens-
krig spillede også en vigtig rolle i 2. ver-
denskrig, først som kampstation for RAF og 
siden som base for Amerika.
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Denne tur har ikke frokost inkluderet.
Se mere på: http://duxford.iwm.org.uk 

Bressingham 11.00-17.30 (TUR 8)
Bressingham Damp Center og Haver giver 
mulighed for en hel dag med sjov for fami-
lien. Besøg over 7 km smalle jernbanespor 
med dampdrevet tog, udstillingen “Dad’s 
Army” eller det prisvindende blomster cen-
ter “Blooms of Bressingham”. Medbrig din 
egen madkurv, eller udvælg noget fra en af 
de fine restauranter. Inkl. entré.

Se mere på: www.bressingham.co.uk

Suffolk Villages 10.00-18.00 (TUR9)
Første stop på den tur er Flatford Mill 
ved floden Stour.

Møllen og Willy Lott’s House karakte-
ristiske træk er malet af John Consta-
ble. Herfra videre til Lavenham, en af de 
bedst bevarede middelalder landsbyer i 
England. 

Efter frokost besøges Kentwall Hall, 
dateret til Tudor-perioden.

Inkl. entré. Frokost for egen regning.
Se mere på: www.beentheredonet-

hat.org.uk/flatfordmill1.html og 
www.kentwell.co.uk/MoreAboutKent-
well

“NYT” TILBUD
En af campingbranchens erfarne campi-
ster, der har rejst det meste af Europa 
rundt, nemlig Per Neslein fra Campingfe-
rie.dk, har fundet tiden inde til at tilbyde 
sig som rejsearrangør med et “nyt” tilbud 
til de rejselystne, som måske lige mangler 
modet og erfaringen til at springe ombord 
i sådanne udfordringer – nemlig guidede 
campingrejser. Et koncept som Dansk Ca-
ravan Klub har været kendt for igennem 
mange år, og som klubbens medlemmer 
nyder godt af hver år på forskellige, både 
danske og udenlandske, rejsemål. Dette 
gælder i øvrigt også medlemmer fra de øv-
rige nordiske klubber i NCR samarbejdet 
– nemlig CC Sverige og NCC Norge, der 
gennem de sidste mange år har deltaget 
flittigt i disse succesfulde arrangementer 
i DCK regi.

ERFAREN CAMPIST
Campingferie.dk har planlagt en række 
rejser til destinationer, hvor det kan 
være rart at rejse sammen med andre. 
Som til eksempelvis Rusland i lighed 
med Dansk Caravan Klubs Rusland 
2008 tur, som man i øvrigt kan se og 
følge på www.dck.dk.

På turene er der to hold guider samt 
et TV-hold fra Campingferie, da der bl.a. 
skal produceres nogle TV-udsendelser 
fra turene. Traditionen tro kommer der 
også “Live dagbøger” på nettet, så del-
tagernes familier kan sidde hjemme i 
Danmark og følge turen fra dag til dag. 
Det er vist helt nyt inden for rejsebran-
chen, at man yder sådan en service.

De interesserede kan læse mere om 
de planlagte ture samt få yderligere in-
spiration på www.campingferie.dk

Red.

GUIDEDE campingrejser
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75
th

 FICC Rally Ipswich England 

31 July-9 August 2009 
 

Booking Form – Anmeldeformular – Formulaire D’Inscription 
Bookings through your club – Buchungen durch ihren klub – Réservations à travers votre club 

 

Block letters please – Benutzen sie grossbuchstaben bitte – La majuscule s’il vous plaît 
 

Surname / Familienname / Nom de famille   
 
 

 First name / Vorname / Prenom 

 
 
 

Country / Land / Pays 

 

Address / Adresse / Adresse 
 

 

 

Club / Klub / Club 
 

 
 
 

 

CCI No. 
 

 

Tent 
Zelt 
Tente 

  
  

Caravan 
Wohnwagen 
Caravanne 

  
  

Motorhome 
Wohnmobil 
Autocaravanne   

Hotel 
Hotel 
Hotel   

Arrival 
Ankunft 
Arrivee 

Departure 
Abreise 
Depart 

Family member 
Familienmitglied 
Membre de famille 

Surname 
Familienname 
Nom de famille 

First name 
Vorname 
Prenom 

Age 
Alter 
Age 

Total 
Betrag 
Total 

     £ 

     £ 

    £ 

Adults 
Erwachsene 
Adultes              

£86 

     £ 

    £ 

    £ 
Juniors 12-17 years 
Jugendliche 12-17 jahr  
Jeuns 12-17 ans    

£40 

    £ 

   

   
Children <12 years 
Kinder <12 jahr 
Enfants <12 ans 

   

Free 
Kostenlos 

Gratis 

Electricity / Stromanschluss / Branchement electricite 
(Non electric pitches will be located in a different area) 

(Die Stellplätze ohne Strom sind in einem anderen Bereich) 
(Les emplacements sans électricité seront situés dans un secteur différent) 

Maximum of 6 Amps £45  £ 

Add 20% after 1.5.2009 / 20% Zuschlag nach dem 1.5.2009 / Supplement de 20% après ie 1.5.2009  
 

Excursions / Ausflüge / Excursions  

Tour No. 
Price  

(Per Person) 

Sun 2
nd

 
No. Pers 

Mon 3
rd

 
No. Pers 

Tue 4
th

 
No. Pers 

Wed 5
th

 
No. Pers 

Thu 6
th

 
No. Pers 

Fri 7
th

 
No. Pers 

Total 

1 £58.75         £ 

2 £36.50       £ 

3 £15.50          £ 

4 English £29.00       £ 

4 Francais £29.00       £ 

4 Deutsch £29.00       £ 

5 £15.50         £ 

6 £58.75       £ 

7 £36.25         £ 

8 £32.75       £ 

9 £29.50         £ 

10A Brewery £57.00       £ 

10B Theatre £57.00          £ 

11 £52.75       £ 

Grand Total / Gesamtbetrag / Somme Totale £  
 

 

 

Signature / Unterschrift / Signature……………………………………………………………………          Date / Datum / Date ………………………………… 

My family and I hereby agree to comply with the 
rally regulations. The undersigned shall not hold 
the organising club responsible in the event of any 

illness, theft or act of God. 

Meine Familie und ich stimmen hiermit uberein, 
mit den Massenversammlung-Regulierungen 
nachzukommen. Der Unterzeichnete wird den 

organising-Klub nicht verantwortlich im Ereignis 
von irgendwelcher Krankheit, Diebstahl oder Tat 
von Gott halten. 

Ma famille et moi consentons à se conformer 
avec les règlements du rassemblement par 
ceci. Le soussigné ne retiendra pas le club de 

l’organising responsable l’événement de toute 
maladie, vol ou acte divin. 

£ultes

£

£

£
niors 12-17 years
gendliche 12-17 jahr
uns 12-17 ans

£40

£

ldren <12 years Free
K l

Kan rekvireres på Sekretariatet eller på www.ficc2009.com

£

£

£££££££££££££££

£££££££££££££££

ate / DDDDDDDDDDDDDaaaaaaa

Ma faf mille ettttttttttttttttt moi consennnnnnnnnnnnnnnttttttttttonnnnnnnssssssssss à
avec les rrrèrrrrrrrrrrrr gggggggggggggggglements dddddddduuuuuuuuuuuuu rrrrarr
ceci. Le soooooooooooooouuuuuusssssssssssssssssigné neeeee rrrrrreeeeeti

l’organisinggggggggggggggggg responssssssssssssaaaaaaaaaaaab
maladie, vvvvvvvvvvvvoooooooooooooooooll ou aaaaaccccccctttttte



Nyt Forum-fortelt                                                                               
MED MULIGHED FOR INDBYGGET ENTRE 

Uden at ændre på grundkonstruktionen 
er markedets mest rummelige fortelt, Fo-
rum, fra Isabella-fabrikken i Vejle, opgra-
deret på en række områder i 2009 udga-
ven. Blandt de spændende nyheder, som 
i væsentlig grad er blevet til i samarbejde 
med brugerne, er nye farver, nye gardiner, 
en ændret vinduesinddeling og en ekstra 
frontdel. Ændringerne har primært betydet 
bedre lysindfald og flere muligheder for in-
dividuel opbygning af forteltet.

De ændrede vinduespartier har taget ud-
gangspunkt i den traditionelle udestue, 
hvor lysindfaldet er meget stort. Det har 
betydet større vinduer og en vinduesopbyg-
ning a la udestuearkitekturen. Det større 
lysindfald er suppleret med nye gardiner i 
designet Dot Honey, som giver et varmt og 
behageligt lys inde i forteltet.

Ud over sin størrelse, så er Forum-fortel-
tet mest kendt for mulighederne for indivi-
duel indretning. I grundmodellen er det så-
dan, at fronten enten kan rykkes en meter 
tilbage og derved skabe plads for en over-
dækket terrasse. Eller man kan nøjes med 
at rykke den ene halvdel af fronten tilbage, 
hvorved der skabes en karnap og et vind-
fang foran indgangsdøren.

Efter campistønsker har Isabella-fabrik-
ken til 2009-sæsonen som ekstraudstyr 
konstrueret en ekstra frontdel. Det betyder 
at man kan skabe en entre i selve forteltet. 
I øvrigt med en frontdør, der ligesom en 
stalddør, kan åbnes halvt. Entreen er me-
get velegnet til opbevaring af barnevognen, 

kørestolen, eller som en garderobe til 
udendørs tøj.

For campister, som trods Forums store 
rummelighed, gerne vil have endnu mere 
areal under tag, er der mulighed for at på-
montere et frontsolsejl, og dermed få er 
terrasse foran det 3,5 meter dybe fortelt. 

En praktisk finesse er et oplukkeligt myg-
genet i begge sider. Det kan stå åbent i 
regnvejr, fordi det åbner skråt ud og har 
sideafdækning.

Med sine mange indretningsmuligheder 
og sin størrelse har det vist sig, at Forum-
forteltet efterspørges af alle familietyper. 
Det betyder også, at det er meget efter-
spurgt som standtelt, selv om det sagtens 
kan bruges på ferieturen sydpå. I det sid-
ste tilfælde vil det være en fordel at an-
skaffe det med de lette Carbon X glasfiber-
stænger.

Forum er et meget stabilt fortelt, til trods 
for sin størrelse. Men bruges det som 
standtelt det meste af året, hvor vejrgu-
derne i ydersæsonen kan vise sig fra deres 
barske side, er det en god ide at sikre det 
med ekstra tag- og støttestænger samt 
større stormpløkker.

Red.
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Toscana  2008
Efter en eftermiddag i dejligt solskin på den 
netop ankomne plads i nærheden af Siena, 
var det dagen efter blevet tid til at udforske 
denne meget smukke og særprægede by. 

Siena ligger i det østlige Toscana, som vi 
nåede til igennem det meget typiske og 
smukke landskab. Vi fandt en passende 
parkeringsplads ved muren rundt om Si-
ena, som dannede udgangspunkt for turen 
rundt i byen. 

I løbet af året byder byen på store spe-
cielle oplevelser, såsom hestevæddeløb 
på torvet Palazzo Pubblico, som nok er en 
af Italiens smukkeste pladser – helstøbt 
middelalder. En anden plads i Siena er 
Plazza Duomo med klokketårnet Torre del 
Mangia, der ra-
ger op over dom-
kirkens tårn med 
sine 102 meter, 
for at demon-
strere bystyrets 
magt over kir-
ken. Hele byens 
mange sevær-

digheder og byggeprojekter stod på ingen 
måde tilbage for byen Firenze. 

Byen Siena var en yderst spændende op-
levelse, men det var også her, at uvejret 
holdt sit indtog, mens vi gik rundt og nød 
atmosfæren og netop havde indtaget en dej-
lig italiensk middag på en restaurant på en 
meget skrånende sidegade. Byen Siena er 
minimum en dagsudflugt, især når man ikke 
bliver udsat for en heftig regnbyge indehol-
dende en haglbyge med hagl af den meget 
kendte sydeuropæiske størrelse. Vi valgte 
på den baggrund at finde tilbage til camping-
pladsen, hvor vi 
mødte et solsejl, 
der havde lagt 
sig ganske alvor-
ligt på trods af, 
at det var pløk-
ket og bardu-
nerne var fast-
bundet til træer. 
Det blev løsnet, 
og de forvredne 

(fortsat fra blad nr. 1, 2009)
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stænger endte deres dage på denne dej-
lige plads. 

Næste dag var målet de store bjergområ-
der sydvest for Siena, men vejrliget – udsig-
ten – gjorde denne dags udflugt til en kort 
fornøjelse, da vi absolut intet kunne se på 
grund af tåge. Det syntes at være et spæn-
dende område, hvor der var skilte til vinter-
sportsaktiviteter mm., men det må vi des-
værre gemme til en anden gang. 

Vi befinder os jo i et område med vinruter 
og med den kendte Chianti vin og mange 
vinslotte, men her er tidspunktet ikke helt 
optimalt, da mange af disse slotte var luk-
ket for salg. Men vi giver ikke så let op, og 
vi nåede da også til byen Greve in Chianti, 
hvor der var byfest med hvad dertil hører af 
oplevelser og smagsprøver. Et stort opsat 
primært vinshow 
eller messe på 
torvet med for-
greninger langt 
ud i sidegaderne. 
I byen Greve op-
levede vi på tor-
vet en gigantisk 
stor og meget 
flot slagterforret-
ning. En by og et 
leben som var ganske spændende at være 
en del af, men vi var solidariske med chauf-
føren, så vi forlod byen efter en gennem-
gang af boderne og en pizza på torvet. Vi 
fulgte den fastlagte rute og nåede til sidst 
hjem til campingpladsen, hvor dagen efter-
hånden var blevet lidt kølig.

Det var herefter blevet tid til at flytte læn-
gere nord på, da det nu efterhånden var 
blevet tid til at nærme sig Firenze. Vi fandt 
på anbefaling en dejlig cam-
pingplads i et spændende 
terræn nordvest på mod Fi-
renze. Måske ikke helt så 
let fremkommeligt, men det 

havde vi jo efterhånden vænnet os til, men 
med en flot udsigt udover landskabet med 
vinmarker og olivenlunde og til byen San 

Gimignano. Næste dags udflugt til Firenze 
startede derfor med, at vi først på dagen 
“indtog” byen San Gimignano, som er en af 
Italiens bedst bevarede byer fra middelal-
deren. Byen er 
beliggende på en 
bakketop inde 
bag ved bymu-
ren, som er 2 km 
lang, byen er lige-
ledes bilfri. Efter-
hånden som ti-
den gik, voksede turistmængden ganske 
meget, så beslutningen om at komme fra 
morgenstunden var ganske heldig. Byen 
har ca. 10.000 indbyggere og tager i løbet 
af året i mod ca. 8 millioner turister, for 
hvem der er mange seværdigheder at se 

på. En enkelt skal 
lige nævnes; nemlig 
kirken med de 
spændende kalk-
malerier, så var der 
også lige udsigten 
fra et af de syv 
tårne, ja så var der 
også lige de dejlige 

handelsgader, ja… jeg kunne blive ved.
Efter nogle timers oplevelser og lidt vin-

handel gik turen mod Firenze, som jeg vil 
fortælle om næste gang. 

DCK 699 
Janne Kroman & Tonni Hansen

sammen med 
DCK 2560 Anni & Wagn Tornbo
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Fortsat optimisme 
I CAMPINGBRANCHEN

Krisesnak eller ej: Danskerne er til 
camping, og det vil også være tilfældet 
i de kommende år, hvor endnu flere vil 
vælge camping, når de skal holde ferie 
eller har et par fridage. Det gælder både 
unge børnefamilier og kundegruppen 
50+, der generelt både har øget fritid og 
god økonomi.

Denne optimistiske melding kommer 
fra Steen Rasmussen, som er direktør 
for Caravan Ringen i Danmark, der be-
står af 17 forhandlere.

– Camping i Danmark har udviklet sig 
helt forrygende i de seneste 15 år, og i 
dag er der nok ingen europæiske lande, 
hvor en så stor del af befolkningen ny-
der campinglivets glæder. For mange 
danskere er camping i dag ikke blot en 
ferieform, men nærmere en fritidspas-

sion, der er blevet en naturlig del af fami-
lielivet, siger Steen Rasmussen, som ser 
frem til mødet med mange forventnings-
fulde campister på Ferie for Alle 2009, der 
den 20.-22. februar finder sted i MCH Mes-
secenter Herning.

Caravan Ringen benytter selv denne, 
Skandinaviens største ferie- og rejse-
messe, til at præsentere en række spæn-
dende nyheder, som Steen Rasmussen 
tror vil vække stor interesse blandt de be-
søgende i messens store campingafsnit.

– Trods den verdensomspændende økono-
miske tillidskrise har vi – modsat den aktu-
elle tendens på f.eks. ejendomsmarkedet 
– ikke oplevet et øget antal familier, der 
ønsker at skille sig af med deres camping-
vogn. Danskerne ønsker altså stadigvæk 
at campere og lade campinglivet være en 

For mange 

campister er Vin-

tercamping i forbin-

delse med Ferie for Alle i MCH 

Messecenter Herning blevet en dej-

lig tradition, fyldt med gode oplevelser. Der 

ventes omkring 700 campingvogne og autocam-
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unikt standardudstyrs-program med alt, 
hvad hjertet kan begære af komfort og 
sikkerhed.

Venter 700 vogne til Vintercamp
Som tidligere år bliver der også denne 
gang Vintercamp i forbindelse med Ferie 
for Alle. Det er DCU, der står for denne 
aktivitet, som er blevet en dundrende 
succes. 

– Sidste gang var der ikke færre end 
700 campingvogne og autocampere pla-
ceret på den store, velindrettede cam-
pingplads bag MCH’s messehaller. Til 
Ferie for Alle 2009 venter vi et tilsva-
rende antal campister, der som led i 
campingopholdet har gratis adgang til 
ferie- og rejsemessen, oplyser Knud Sø-
rensen, der er projektleder for camping-
delen på Ferie for Alle 2009. 

Yderligere oplysninger: 
Om camping: Knud Sørensen, MCH. 
Om Ferie for Alle: Anders L. Mortensen, 
MCH. Tlf. +45 9926 9926 eller www.
ferieforalle.dk.

Red.

vigtig del af deres fritid. Det ser vi som no-
get meget positivt.

– Naturligvis vil de økonomiske realiteter 
også berøre campingbranchen på lige fod 
med andre brancher. Men de senere års 
gode tider og nærmest hektiske travlhed 
har bragt os op på et niveau, hvorfra vi godt 
kan tåle at komme ned i et lidt lavere gear 
i en periode, indtil vi er kommet igennem 
den nødvendige tilpasning, slutter Steen 
Rasmussen.

Hobby præsenterer ny campingvogn-serie
På Ferie for Alle 2009 vil verdens største 
producent af campingvogne, tyske Hobby 
Wohnwagenwerk, bl.a. præsentere en helt 
ny serie campingvogne.

La Vita hedder serien, der bl.a. har en 
helt ny formgivning af det udvendige de-
sign. F.eks. er der på begge sider af vognen 
monteret en “buttet” skinne, så man frit 
kan vælge, på hvilken side af vognen man 
vil montere forteltet/markiserne. Eller man 
kan vælge at gøre det på begge sider. Ind-
vendigt er der lagt vægt på et ungt design, 
hvor der er valgfrihed mellem to forskellige 
miljøer: Et helt lyst, La Vita Blonde, eller et 
lidt mørkere, La Vita. Hertil kommer et 

pere til Vinter-

camp i forbindelse 

med Ferie for Alle 2009. 

Blandt de mange spændende 

campingnyheder på Ferie for Alle 

2009 er Hobby’s helt nye campingvogn-serie 

La Vita.
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Fra Skt. Petersborg  
(Fortsættelse af beretningen fra sommerens tur til Rusland)

Som beskrevet i Appen-Dix nr. 1 – 2009 tog 
vi fra pladsen ved Petrozavodsk den 25. juli 
om morgenen. 

Under opholdet var Ingrid blevet opmærk-
som på, at importtilladelsen for vore køre-
tøjer kun gjaldt til den 29. juli, og vi skulle 
først køre ud af Rusland den 1. august, så 
vi skulle have tilladelsen forlænget i Mur-
mansk, hvorfor vi skulle være der senest 
den 29. kl. 13.00, så mente de lokale tol-
dere, at de kunne nå papirarbejdet inden 
fyraften kl. 17.00. Dette betød en mindre 
ændring af turen til Murmansk. Selvfølgelig 
var det vort bureau, der stod for disse afta-
ler. 

Ad de sædvanlige dårlige veje, gennem 
landsbyer, hvor kvæget gik løst midt på ga-

den og flere inte-
ressante ople-
velser, bl.a. et 
efter områdets 
forhold stort 
vandfald, ankom 
vi til Belomorsk 
først på afte-
nen. Vor “cam-
pingplads” lig-
nede mest af 
alt en rodet le-
geplads. Ind-

kørslen dertil gik hen over de bare klipper, 
hvor der var fyldt op med sten imellem. 
Igen med lidt held, mover og håndkraft kom 
alle dog på plads, og de fleste fik da også 
lidt strøm til vognen.

Den efterfølgende dag blev vi afhentet af 
bus (af ubestemmelig alder), og kørt ned til 
havnen. Igen skulle vi med hurtigbåd, 
denne gang til Solovetsky-øerne ude i Hvi-
dehavet, blot 165 km fra Polarcirklen. Her 

skulle vi besøge 
øens kloster, hvor 
vi blev vist rundt 
af en lokal guide. 
Klostret blev 
grundlagt i 1429 
af et par munke, 
men i klostrets 
storhedstid i 
1700-tallet hu-
sede det ca. 350 
munke plus 600-
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  TIL MURMANSK (3. etape)

700 øvrige bebo-
ere. Da øerne var 
så svært tilgæn-
gelige, blev de 
også brugt til at 
“opbevare” util-
passede borgere. 
Af samme årsag 
var der i kloster-
kælderen et 
fængsel, hvilket 
skulle få gru-
fulde konsekven-
ser. Klostret er desuden omgivet af en op 
til 11 meter høj ringmur.

I 1937 fandt Stalin på at udvikle de så-
kaldte Gulag lejre, en slags koncentrations-
lejre for folk, man mente var til fare for sta-
ten. På grund af øernes afsondrethed og 
da stedet meget passende havde et fæng-

sel, blev det anvendt til udvikling af Gulag 
lejrenes grusomheder. I alt har disse lejre 
millioner af menneskers skæbner på sam-
vittigheden, man ved ikke præcist hvor 
mange, der omkom i Solovetsky-lejren, 
men det kan let være op mod 100.000. 

Der er i museet for lejren billeder og beskri-
velser af rigtig mange af de personer, der 
blev dræbt i lejren. Man forstår slet ikke, 
hvordan magthaverne kunne anse disse 
mennesker for farlige for staten, men no-

gen retfærdig rettergang har de jo nok hel-
ler ikke fået. Det var en meget grundig 
rundvisning, vi fik og for de historisk inte-
resserede særdeles interessant.

Klostret fungerer stadig som kloster for 
nogle få munke, og livet foregår her i slow 
motion. På gårdspladsen havde man slået 
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koblingsvæske stående, endda af den rig-
tige type. Hvor heldig kan man være. I den 
forbindelse, og da Julia boede hos sin mor, 
mens vi var i Belomorsk, havde vi besøg af 
hende i campingvognen. Vi gav hende en 

lille gave for hendes hjælp, og den næste 
dag gengældte hun med masser af gaver til 
os. Igen viste de almindelige russere sig 
som vældige flinke og gæstfri.

Den følgende dag var vi igen på bustur 
– denne gang til nogle helleristninger. Der 
var fundet et forholdsvist stort område 

med disse klippetegninger, der gengav livet 
for mange hundrede år siden med hhv. ren-
jagt, fiskeri m.v. Et imponerende værk med 
langt over 100 forskellige tegninger.

Den 28. juli kl. meget tidlig om morge-
nen forlod vi Belo-
morsk med retning 
mod Murmansk, men 
mere derom senere.

DCK 2507
Mathilde, Ingrid og 

Jørgen Nielsen

græsset til hø, der blev vendt med hånd-
kraft. En munk fik dagen til at gå med at 
holde øje med kvæget, der gik løst omkring 
på øen.

Efter rundvisningen fik vi frokost på en 
lokal restaurant, inden turen gik tilbage til 
fastlandet, hvor vor bus ventede på at 
fragte os tilbage til campingpladsen.

Her gik Christian så i gang med at fast-
gøre Andrés anhængertræk, hvilket var en 
større operation. Vi havde også problemer 
med vort træk, og Christian foreslog, at vi 
skulle forsøge at finde et værksted med et 
svejseværk. Tilfældigvis boede Julias mor i 
byen, og ved et telefonopkald viste det sig, 
at hun kendte en me-
kaniker, og så var det 
problem løst. Preben 
havde lidt problemer 
med koblingen, og 
sandelig om ikke Ju-
lias mor tilfældigvis 
havde et par dunke 
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Rejser til Rusland
Da en del medlemmer har vist interesse 
for turen til Rusland, bringes her nogle 
facts om det bureau, som vi samarbej-
dede med. At arrangere turen gennem 
et bureau frem for at arrangere den selv 
giver en række fordele, alt er tilrettelagt 
for os, sikkerheden er i orden, ændrin-
ger i det planlagte program klares af 
bureauet m.v. Denne service koster 
selvfølgelig lidt ekstra, men vi synes, at 
pengene var givet godt ud.

“Around.ru” er en russisk rejsearran-
gør fra Petrozavodsk, som ligger i Ka-
relen, ikke langt fra St. Petersborg. De 
har arrangeret campingrejser i 7 år for 
campister fra Finland, Sverige, Norge, 
Danmark, Tyskland, Holland, Frankrig 
og Italien.

De tilbyder rejser til alle regioner i 
Rusland: Karelen, Arkangelsk, Mur-
mansk, Sankt Petersborg, Moskva, Sibi-
rien, Kaliningrad og andre lande som 
Ukraine, Finland og De Baltiske Lande.

De har et bredt udvalg af campingrej-
ser, som man kan vælge imellem for at 
opdage Rusland og andre regioner for 
alvor. Fokus ligger herudover på frihed, 
hyggelige områder/campingpladser og 
lokalt præg.

1.  Sankt-Petersborg – Karelen – Mur-
mansk (18 dage/17 nætter).

Denne rejse fik sølvdiplom i konkur-
rencen “100 bedste varer og ydelser i 
Rusland”.
2. St. Petersborg (5 dage/4 nætter)

3.  Baltiske lande – St. Petersborg 
(14 dage/13 nætter)

4.  Sortawala – Petrozavodsk – St. Pe-
tersborg (9 dage/8 nætter)

5. Sibirien (48 dage/47 nætter)
6. Ukraine (18 dage/17 nætter)
7.  Ukraine – Rusland 

(26 dage/25 nætter)
8. Kaliningrad (7 dage/6 nætter)
9.  Den Gyldne Ring 

(25 dage/24 nætter)

Der er også mulighed for at lave sine 
egne rejser af længere varighed. 

Rejsearrangør “Around.ru”
Tel./fax: 88142 565046
Mobil: +79114052000
email: around@karelia.ru
http://around.karelia.ru
Petrozavodsk
Karelen
Rusland
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Julestævne i Jylland
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www.burstner.dk – hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbreve

Averso blev i 2008 Bürstners mest solgte modelrække i hele Europa og havde æren af at blive kåret
som “Årets Campingvogn i Danmark”. Ikke mindst jubilæumsmodellen Averso Fifty vakte udelt
begejstring med sit fornemme ekstraudstyr til en speciel lav pris - så vi har valgt at fortsætte med
dette tilbud til de danske campister i sæson 2009.

Der er tale om 4 modeller, som er helt deres egen med bl.a. nyt udvendigt design, Portofino
Ahorn møbler, hynder i nyt Novalife design og masser af yderligere ekstraudstyr.

Yderligere beskrivelse vil ikke være fuldt dækkende - se hellere disse modeller hos  forhandleren.

Averso modelrækken byder på ikke mindre end 11 forskellige grundplaner, 

der sammen med 16 forskellige hyndestof kombinationer giver dig alle 

muligheder for at få den størrelse og indretning, du ønsker.

Priser fra 111.580,-

Averso “Fifty” - fyldt med 
fornemt ekstraudstyr

Specialudstyret består af:
■ Glatte plader 
■ Silver lakering
■ Seitzdør
■ Træktøjsafdækning
■ Højglanspolerede stålfælge
■ 3. bremselys designet med

Bürstner logo
■ Dometic 8’er serie køleskab
■ Novalife special hyndedesign
■ Ahorn Portofino møbler
■ Nakkestøtter i siddegruppen
■ Sengetæppe
■ Vægtaske
■ Ambiente lyspakke

Modelserien består af 2
modeller med dobbeltsenge, 
1 model med enkeltsenge
samt 1 køjevogn med garage.
Alle modeller er kompakte 
rejse  vogne med stor lasteevne
i størrelserne fra 390 til 500.

Priserne ligger fra
127.370,- til 147.370,- 
alt inklusive.

Averso 390 TS “Fifty” Averso 465 TS “Fifty” Averso 480 TK “Fifty” Averso 500 TL “Fifty”

FORHANDLERE:  

Flere fordele end i banken

Aabybro Camping & Fritid 9824 4800
Bije Fritid & Camping, Helsinge 4879 3110
Biler og Campingvogne Stenseby, Bornholm 5648 8365
Campinggaarden, Ormslev, Viby J. 8628 3566
Camping & Fritid Fyn, Odense 6597 2040

Camping & Fritidscenter Horsens A/S 7575 7174
Camping-specialisten.dk, Herning 9712 5366
Caravan Centret, Nr. Alslev, Lolland 5445 7879
Esbjerg Caravan Center 7515 2588
Holbæk CaravanCenter 5946 4636

Lunderskov Camping 7558 5400
NH Camping, Rødekro 7466 2363
Slagelse Camping og Fritid 5570 0020
Top Camping, Køge 5665 4272
Vestjysk Camping Center, Holstebro 9743 2211

- vi bestræber os lidt mere

Besøg 
os også på:
Ferie for Alle

Herning Messecenter
20. - 22. februar.



KøkkenHJØRNET
SPANSK FISKESUPPE
 
500 gr. bøftomater
1 løg
2 spsk. olivenolie eller anden god olie 
3 fed hvidløg
2 spsk. cognac eller brandy
½ gr. safran
1 tskf. salt
½ tskf. sort peber
4 spsk. rasp
3 små courgetter
400 gr. fiskefilet, fast fisk
150 gr. store pillede rejer
200 gr. hjertemuslinger
½ bundt persille
 
Tomaterne skoldes, flåes og skæres ud i 
terninger, tag stilkenderne ud. Løget hak-
kes og svitses til det er gennemsigtigt i en 
stor gryde. Hvidløgene pilles og presses 
ned i gryden til løgene. Tilsæt cognac. To-
mater, safran, salr, peber og rasp kommes 
i sammen med 1 liter vand.

Suppen koges sagte under låg ca. 1 
time. Courgetterne skylles og skæres i 
tynde skiver. Fiskefileterne skylles og skæ-
res i ca 4 cm stykker og simrer med i sup-
pen ca 5 min. sammen med rejerne og de 
skyllede hjertemuslinger. Kog courgetterne 
med. Persillen vaskes, tørres og hakkes. 
Suppen smages til og den hakkede persille 
drysses over.

Har man ikke hjertemuslinger kan man 
anvende alm. blåmuslinger, men af hensyn 
til kogetiden skal disse være meget små. 
Fjern de hjertemuslinger/blåmuslinger der 
ikke åbner sig.

Jeg har prøvet muslinger på dåse, ikke 
marinerede. Jeg kom vandet med fra då-
sen, men de var ikke så dekorative som 
dem med skal.

Månedens vise ord 

Fuldkommen erkendelse og fuld-

kommen kærlighed er et og det 

samme. 

Jo dybere indsigten er, desto in-

derligere er kærligheden.
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NEMME HJEMMELAVEDE 
FLØDE/KOKUSBOLLER
10-15 stykker
Stærkt vanedannende, så på eget ansvar...

 
Til bundene:
90 gr. mel
50 gr. margarine
50 gr. st. melis
 
Til fyld:
3 æggehvider
170 gr. st. melis
 
Til overtræk:
Ca. 150 gr. overtrækschokolade

 
Bundene
Mel og margarine smuldres og blandes med 
sukker. Gem det ½ time i køleskab. Rul dem 
derefter ud på et meldrysset bord og stik dem 
ud i flødebolle størrelse eller den facon du vil 
have. Hjerte er fint til fødselsdag. Bag dem i 
en ovn ved 200 gr. til de er sprøde og gyldne. 
Lad dem køle af på en rist.

 
Fyldet
Pisk æggehviderne meget stive og meget 
seje og tilsæt sukkeret lidt ad gangen. Pisk 
til sukkeret er helt opløst. Sæt fyldet på de 
kolde bunde med en sprøgtepose og varm 
dem i en ovn ved 150 gr i 5 min. Fyldet vil 
da blive fastere.

Overtræk
Smelt forsigtigt chokoladen uden den bli-
ver for varm og dup den på flødebollerne 
med en teske eller bagepensel. Ønsker du 
kokusboller skal det på inden chokoladen 
stivner

Hav rigtig god fornøjelse, måske i vinter-
ferien med børnene. Er også super lækre 
til kaffen.

Venlig hilsen DCK 966 Wini

Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

Feddet 12 · 4640 Fakse · tlf. 5672 5206
info@feddetcamping.dk · www.feddetcamping.dk

k lf

 
campingplads.

  
(undtaget helligdage og skoleferier).

TopCamp Feddet er beliggende  
ved den idylliske, fredelige kystline  

ved Præstø Fjord og den friske Østersø
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Hverdage 9.30-17.30 • Lørdag lukket fra 1/9-31/12 – lørdag 10.00-13.00 • Søndag 12.00-16.00

ALTID DANMARKS STØRSTE UDVALG I

Sommerlandets største
camping- & fritidscenter
Sommerlandets største
camping- & fritidscenter

• Nye campingvogne
• Fortelte, småtelte og iglo

• Specialværksted med gas-autorisation
• Stort udvalg i campingmøbler og udstyr
• Kæmpe udvalg i topklargjorte kvalitetsvogne

Nordjyllands største udvalg i iglotelte!

Her er kvaliteten 
virkelig i topklasse…

Knøsgårdvej 121 • 9440 Aabybro • Tlf. 98 244 800

PJ Caravan: Københavnsvej 277, 4000 Roskilde  - Tlf. 46 75 71 29
Topcamping: Københavnsvej 128, 4600 Køge- Tlf. 56 65 42 72 

Åbent hverdage fra 10.00 til 17.30, lørdag fra 10.00 til 15.00, søndag fra 11.00 til 16.00

Roskilde 
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Se det store Kabe-udvalg i Køge og Roskilde

Se mere på 

www.pj-caravan.dk og

www.topcamping.dk
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Velkommen 
til nye medlemmer!!!til nye medlemmer!!!

2436 Anita & Orla Horne, 6330 Padborg

Venindesnak
“Nu har du vel ikke sagt noget til no-

gen om det, jeg fortalte om Edel?”

“Kunne aldrig falde mig ind, jeg 

spurgte hende kun, om hun havde 

hørt det…”

Månedens vits

Færgerabatter 2009!
Rabataftale med TT-Line, 
der sejler mellem Trelleborg-Travemünde og Trelleborg-Rostock
Aftalen er gældende fra 01.01.08-31.12.08

Aftalen gælder kun i den angivne periode og 
kun på de ordinære priser/overfarter – ikke 
på over farter hvor der allerede ydes rabat. 
Ej heller på kahytter og måltider.

Rabat
10%
25%  i perioden 01.01-31.03 på alle afgange
15%  i perioden 31.03-13.06 samt 01.10-

31.12

Rabatten gælder ikke på eksisterende ra-
batter på rejser, kahytter eller måltider.

Bookning sker på: Tlf. 0410-56 200 eller fax 
0410-56 170, e-mail: info@ttline.se

Betaling: Kontant ved udrejse
Afbestilingsafgift: Her henvises til TT-Line 
AB særlige rejsevilkår

Reservationsnummer: DCK 644551

Ret til prisændringer forbeholdes

Færgerabat
F.I.C.C. meddeler, at de har fornyet deres ra-
bataftale med norske Fjord Line på ruterne: 
• Hanstholm – Haugesund/Bergen og
• Hanstholm – Egersund
hvor der gives op til 25% rabat til indehavere 
af gyldigt CCI campingpas, dog kun på re-

turbilletter. Man skal bede om rabatten ved 
booking og oplyse nummeret på passet. Ka-
hyt er obligatorisk ved natsejlads. 
For andre oplysninger om rederiet og deres 
ruter, se www.fjordline.com

For booking, kontakt booking.dk@FjordLine.com

p /
vo
y

0
31.03-13.06 samt 01.10-

g p
@ttlin

se
vise

K 644

Ret til prisændringer forbeholde

vor der allerede ydes rabat.
ytter og måltider.

01.01-31.03 på alle afgange
31.03-13.06 samt 01.10-

0410-56 170, e-mail: info@

Betaling: Kontant ved udrejs
Afbestilingsafgift: Her henv
AB særlige rejsevilkår

Reservationsnummer: DCK 

Siden er under udarbejdelse 
– der forhandles i øjeblikket om rabatter i 2009
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Færgerabatter 2009! 
Frederikshavn/Gøteborg og Grenå/Varberg tur/retur
Periode  Frh/Gøteborg Grenå/Varberg Bil+camp. Autocamp.
       + 5 pers + 5 pers.

1/1 - 29/6 Udrejse  14.30 (tirs-lør) 14.25 (alle dage 1650,- 1650,-
 +  20.00 (fre+søn)
11/8 - 23/12  22.45 (kun fre)

1/1 - 29/6 Hjemrejse  09.30 (tirs-lør) 09.00 (alle dage)
 +   16.00 (lør+søn)
11/8 - 23/12  18.45 (kun søn) 
     

 30/6 - 10/8 Udrejse 03.45 (tirs-lør) 13.15 (man-tors) 1950,- 1650,-
   22.45 (tirs-lør)

22/6 - 12/8  Hjemrejse 08.00 (tirs-fre) 08.00 (søn+fre)  
   23.55 (alle dage) 

Venligst oplys bestillingskode DCARAVAN

OBS! Begrænset antal pladser – skal bestilles senest 48 timer før

Færgerabatter på Scanlines: Helsingør–Helsingborg
Der ydes 10% rabat på den ordinære billetpris, samt endagsbilletter i henholdsvis Helsingør og 
Helsingborg, mod fremvisning af gyldigt DCK medlemskort (det gule F.I.C.C. pas).
Gælder for bil over/under 6 m inkl. 9 personer. 

Rabataftale med HH Ferries, der sejler mellem Helsingør–Helsingborg
Vis dit DCK medlemskort og få 10% rabat på overfarten. Eller spørg deltagere på turen om I kan 
være fælles om et færgerabathæfte med 20 klip. Der er penge at spare på overfarten! Har du brobis 

får du 20% rabat på overfarten.

F.I.C.C. tilbyder rabat på Finnlines
Der tilbydes 50% reduktion på alle billetter på campingvogne og mobilhomes (mod forevisning af 
gyldigt CCI pas) på alle afgange på flg. færgeoverfarter:
Hansa-Class: Finnhansa, Transeuropa and New vessels: Finnstar, Finnmaid, Finnlady i hele 2007-
01-05 Finnlines sejler mellem Travemünde og Helsinki.

Ved booking husk at oplyse om CCI medlemskab og opgiv dit CCI nummer.

Booking sker på: 
fra Tyskland Finnlines Passagierdienst (Finnlines Deutschland GmbH)
  Einsiedelstrasse 43-45, D-23554 Lübeck, Deutschland
  Tlf. +49 451-1507 433, fax. +49 451-1507 444
  E-mail: passagierdienstinnlines.com

Fra Finland Nordic Ferry Center Oy
  Kauppakeskus Ruoholahti 5.krs.
  Itämerenkatu 21, FI-00180 Helsinki, Finland
  Tlf. +358-9-2510 200, fax. +358-9-2510 2022, e-mail. Infoerrycenter.fi

Se mere på www.ferrycenter.fi

Kan ikke ændres.
Kan ikke refunderes.
Betales ved bestilling
Ekspeditionsgebyr kr. 50,-.

ed HH Ferries der sejler mellem Helsingør Helsingborg

OBS! Begrænset antal pladser – skal bestilles senest

p
abat på den ordinære billetpris, samt endagsbilletter i henholdsvis
d
e

ng
k

OBS! Begrænset antal pladser – skal bestilles se

på Scanlines: Helsingør–Helsingborg
abat på den ordinære billetpris, samt endagsbilletter i henholds
d fremvisning af gyldigt DCK medlemskort (det gule F.I.C.C. pas).
er/under 6 m inkl. 9 personer.

ng
kr. 50,-. Siden er under udarbejdelse 

– der forhandles i øjeblikket om rabatter i 2009
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Huske    listen

2009
KREDS JYLLAND:
Formand:  Michael S. Hansen

Kærgårdsparken 34, 8355 Solbjerg
Tlf. 8692 8195, e-mail: jylland@dck.dk

2009
30.01 - 01.02 .................. Hattefest, Nr. Kolund
20.03 - 22.03 ...... Kredsgeneralforsamling, Give
08.04 - 13.04 .Påsketur til Fur, Råkilde Camping
20.05 - 24.05 ..Kristi Himmelfartsstævne, Tolne
29.05 - 01.06 .................. Fiskestævne, Lundby
05.06 - 07.06 .............................Fugleskydning
12.06 - 14.06 .............................Cykeltur, Fanø
26.06 - 28.06 ....................Sct. Hans/besøg på

Spritfabrikken Aalborg
31.07 - 02.08 ................Fiskefestival, Hirtshals
14.08 - 16.08 ..........................................O-løb
21.08 - 23.08 ....Fællesstævne med NC, Ulbjerg
28.08 - 30.08 .......Manøvrestævne og Høstfest,

Hessellund Sø-Camping, Karup
04.09 - 06.09 ....................Dragefestival, Rømø
02.10 - 04.10 ........................Safaritræf, Struer
16.10 - 18.10 ............................... Tur til Tunø?
06.11 - 08.11 ................................... Ståbanko
04.12 - 06.12 .................................Julestævne
30.12 - 01.01-10 ......Nytårsstævne, Nr. Kollund
 

SKAMSTRUP:
 Grydebjergvej 32, Skamstrup, 
 4440 Mørkøv, e-mail: skamstrup@dck.dk
2009 
27.02 - 01.03 ............................ Hobby stævne
08.04 - 13.04 ............................. Påskestævne
15.05 - 17.05 ........... Dansk-svensk/CC stævne
29.05 - 01.06 .............................. Pinsestævne
19.06 - 21.06 ..........................Midsommerfest
21.08 - 23.08 ............................... Sommerfest
25.09 - 27.09 ............... Hestekræmmermarked
06.11 - 08.11 .................. Hygge Hobby Stævne
13.11 - 15.11 .................. Hygge Hobby Stævne

LANDSSTÆVNER OG UDLANDSTURE
2009
20.02 - 22.02 ..................Ferie for Alle, Herning
05.04 - 11.04 ..........................................Paris
07.05 - 10.05 ................. Landsstævne, Ulfborg
29.05 - 01.06 ................... Da/Ty Christianshåb
29.05 - 01.06 ................................ DNS, Norge
19.06 - 21.06 .............................. Kieler Woche
05.07 - 11.07 ............................. NCT, Findland
31.07 - 09.08 ........... F.I.C.C. i IPswich, England
10.09 - 13.09 .............................. Elmia Messe
12.09 - 19.09 ........................... Høsttræf 2009
10.10 - 17.10 .......................Efterårstur til Prag
30.10 - 01.11 ........ Da/Ty Stiftungsfest, Nortoft

KREDS FYN:
Formand:  Inge Christensen

Egevej 6, 5200 Odense V
Tlf. 6594 1401

 Fax 6615 6533
2009
27.03 - 29.03 .......................Generalforsamling
 og fødselsdagsstævne
04.06 - 07.06 ..............................Skydestævne
Uge 42 .................................... Lang efterårstur
27.11 - 29.11 .................................Julestævne

KREDS SJÆLLAND:
Formand:  Leif Hansson

Greve,
Tlf. 2672 1901
E-mail: sjaelland@dck.dk.

2009
30.01 - 01.02 ............... Brunkål og pandekager
06.03 - 08.03 ............... Kredsgeneralforsaming
24.04 - 26.04 ..........................Manøvrestævne
20.05 - 24.05 ...............................Fiskestævne
29.05 - 01.06 ...............................Kanostævne
05.06 - 07.06 ...........................Kvindemanøvre
07.08 - 09.08 ....................Stevns/St Heddinge
?????            .............................Hundestævne
02.10 - 04.10 ............................. Bankostævne
30.10 - 01.11 .............Manøvrestævne, Tisvilde
20.11 - 22.11 ........ Juleølstævne på Skamstrup
27.11 - 29.11 .................................Julestævne
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ISABELLA - Jydsk Camping Industri A/S · Isabellahøj 3 · 7100 Vejle
Henvisning til nærmeste forhandler: tlf. 75 82 07 55 · info@isabella.net
www.isabella.net Medlem af Camping Branchen

Opus

Forteltet er det sted, hvor du naturligt vil bruge mest tid på din cam-
pingferie. Alle dagens måltider indtages i forteltet, og når venner og 
familie kommer på besøg, er det her man hygger sig sammen.
Den 2,50 meter dybe Opus-model er en fusion af klassisk Isabella-
design kombineret med spændende nye effekter i materialet; En 
næsten metallic overfl ade og vævet strukturmønster i dele af teltdu-
gen giver en fl ot fi nish.

Eksk design
O
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